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ABSTRACT 

Various methods of instrument validation cause confusion from teachers who have limited opportunities to 
access knowledge on this matter. Therefore, this community service aimed to give a training on the application of 
instrument validation to improve the competence of conducting classroom assessment of English teachers in 
Buleleng District. The methods of implementation used were through lecture, demonstrations, and practices. The 
result indicated thatthere is an increase in mastery of the concept about purpose and essence of instrument 
validation and the increase of teacher skill in doing instrument validation process. Based on the suggestions and 
requests from the teachers, it is hoped that in the future there will be an in-depth training about developing 
authentic assessment instruments for the four skills in English. 
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ABSTRAK 

Banyaknya metode validasi instrumen menyebabkan kebingungan dari para guru yang hanya memiliki 
kesempatan yang terbatas untuk untuk mengakses pengetahuan mengenai hal ini. Maka dari itu, pengabdian ini 
bertujuan untuk memberikan pelatihan mengenai penerapan validasi instrumen untuk meningkatkan kompetensi 
melakukan penilaian kelas para guru bahasa inggris di Kecamatan Buleleng. Metode pelaksanaan yang 
digunakan adalah melalui ceramah, demonstrasi, dan praktek. Hasil yang dihasilkan adalah meningkatnya 
penguasaan konsep mengenai tujuan dan esensi validasi instrumen dan meningkatnya keterampilan guru dalam 
melakukan proses validasi instrument. Berdasarkan saran dan permintaan dari para guru, ke depannya 
diharapkan diadakannya pelatihan penyusunan perangkat penilaian autentik yang mendalam mengenai keempat 
skil dalam Bahasa Inggris. 
 
Kata Kunci: Bahasa Inggris, instrumen, validasi 

 

1. Pendahuluan 

Menghasilkan publikasi ilmiah berdasarkan hasil penelitian atau gagasan inovatif adalah hal 

yang penting untuk dilakukan oleh para guru. Hal ini secara eksplisit tercantum dalam Peraturan 

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 

Tentang Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya. Untuk mencapai hasil yang diharapkan oleh 

peraturan tersebut, para guru harus memiliki kompetensi menulis suatu karya ilmiah. Untuk 

menghasilkan sebuah karya ilmiah, guru diharapkan melakukan penelitian yang sesuai dengan 

bidang pendidikan formalnya, sehingga dapat meningkatkan kualitas dirinya dan juga secara 

langsung dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. 

Penelitian adalah suatu usaha sistematik untuk memberikan jawaban pada suatu pertanyaan 

yang bertujuan untuk mengungkapkan, memformulasikan, dan menginterpretasikan fakta-fakta yang 

dikumpulkan (Tuckman, 1999). Berdasarkan pengertian tersebut, guru harus memiliki kompetensi 

dalam menerapkan metode-metode sistematik untuk melakukan penelitan. Menurut Cresswell (2012), 

ada tujuh langkah sistematik dalam penelitian, yaitu (1) mengidentifikasi masalah penelitian, (2) 

mereview kajian literatur, (3) menspesifikasikan tujuan penelitian, (4) mengoleksi data penelitian, (5) 

menganalisis dan menginterpretasi data, dan (6) melaporkan dan mengevaluasi penelitian. Guru 

diharapkan menguasai ketujuh langkah-langkah di atas untuk dapat dikatakan memiliki kompetensi 

meneliti. 

Namun, kenyataan di lapangan belum merefleksikan kompetensi meneliti guru secara utuh. 

Berdasarkan wawancara informal mengenai hal ini, kesempatan para guru untuk mendapatkan 

pelatihan tentang mengoleksi data penelitian masih sangat rendah. Menurut penuturan para guru, 
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mereka sudah mendapatkan cukup pelatihan tentang pelaporan hasil penelitian dan metode 

penelitian, namun masih sedikit mendapat pelatihan tentang tahapan-tahapan pengumpulan data 

penelitian. 

Menurut Cresswell (2012), ada empat pertimbangan dalam pengumpulan data penelitian, yaitu: 

(1) menentukan siapa partisipan penelitian, (2) menentukan data apa yang akan dikumpulkan, (3) 

instrumen apa yang akan digunakan dalam pengumpulan data, dan (4) bagaimana cara 

pengumpulan datanya. Berdasarkan ide dari Creswell (2012) tersebut, instrumen pengumpulan data 

merupakan suatu bagian penting yang harus dipertimbangkan oleh peneliti. Sebuah instrument harus 

benar-benar mampu mengukur apa yang hendak diukur (valid) dan juga harus mampu 

memberikan/menghasilkan data yang dapat dipercaya (reliabel). Untuk mencapai hal tersebut, 

seorang peneliti harus secara cermat memperimbangkan aspek validasi dari sebuah instrumen 

(Candiasa, 2010). Apabila sebuah instrumen secara empiris tidak mampu menjawab kedua hal di 

atas, maka data yang dikumpulkan dengan menggunakan instrumen tersebut tidaklah dapat 

dipertanggungjawabkan keabsahannya. Apabila itu terjadi, konsekuensi logisnya adalah hasil 

penelitian tidak dapat dipercaya secara penuh. 

Untuk membuat instrument penelitian yang valid dan reliabel, ada berbagai macam metode 

validasi yang dapat diterapkan menggunakan formula-formula statistik berdasarkan tipe data dan 

jenis instrumen yang digunakanRoberts (2006). Banyaknya metode validasi yang tersedia 

menyebabkan kebingungan dari peneliti tentang metode validasi mana yang sesuai digunakan. 

Terlebih lagi oleh para guru yang hanya memiliki kesempatan yang terbatas untuk untuk mengakses 

pengetahuan mengenai hal ini. Ini didukung oleh wawancara yang telah dilakukan; kurangnya 

pemahaman guru tentang proses memvalidasi sebuah instrument merupakan kelemahan yang diakui 

oleh guru.  

Mengingat pentingnya instrumen yang valid dan reliabel dalam penelitian yang dilakukan oleh 

guru, dan terbatasnya pengetahuan guru mengenai berbagai metode validasi instrument yang 

tersedia, maka UNDIKSHA sebagai universitas yang bertujuan untuk menjaga kualitas pendidikan 

memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan pelatihan mengenai hal ini. Maka dari itu, penulis 

mengusulkan sebuah pengabdian kepada masyarakat yang berjudul: Pelatihan Penggunaan 

Berbagai Metode Validasi Instrumen untuk Meningkatkan Kompetensi Melakukan Penelitian Berbasis 

Kelas Para Guru Bahasa Inggris di Kecamatan Buleleng 

Validitas isi berkaitan dengan isi dan format sebuah instrumen yang representatif terhadap 

bahan pembelajaran yang diberikan. Melalui validitas isi, dapat dijawab beberapa pertanyaan, yaitu: 

1) seberapa tepatkah isi instrumen tersebut, 2) apakah instrumen telah mengukur variabel yang akan 

diukur, 3) seberapa tepat butir-butir instrumen mewakili materi yang akan diukur. Misalkan 

kesesuaian dengan tujuan  pembelajaran, 4) seberapa tepatkan format penulisan instrumen tersebut. 

Melihat hal tersebut, dalam penelitian pendidikan, sebuah instrumen yang isinya valid adalah 

instrumen yang benar-benar mampu mengukur kompetensi siswa terhadap materi yang telah 

diajarkan, sesuai dengan tingkat pengetahuan siswa, dan sesuai dengan tingkat pendidikan mereka. 

Maka dari itu, validitas isi dapat dicapai dengan memperimbangkan banyaknya materi yang telah 

diajarkan, tingkat sesukaran materi yang akan diujikan, dan kedalaman materi yang akan diujikan. 

Validitas empiris mengukur instrumen berdasarkan analisis-analisis yang bersifat empiris 

(sesuai dengan kenyataan di lapangan). Dengan kata lain, validitas empiris dapat dicapai apabila 

data validitas instrumen yang dikembangakan didapatkan berdasarkan pengamatan nyata di 

lapangan. Dalam hal ini, sebuah instrumen harus diujicobakan di lapangan. 

Metode yang paling umum digunakan untuk menganalsis data hasil uji coba instrumen untuk 

mengetahui validitas empirisnya adalah dengan cara mengkorelasikan skor-skor setiap butir dengan 

skor total instrumen tersebut. Apabila sebuah butir soal memiliki korelasi yang tinggi dengan skor total 

instrumen, maka butir soal tersebut secara empiris valid dan dapat digunakan untuk pengambilan 

data yang sebenarnya. Di lain pihak, apabila sebuah butir memiliki korelasi yang rendah dengan skor 

total instrumen, maka butir soal itu tidak dapat mengukur apa yang hendak diukur dan harus 

digugurkan sebelum pengambilan data yang sebenarnya. 
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Reliabilitas instrumen adalah konsistensi atau keterpercayaan dari sebuah instrumen. Dengan 

kata lain, reliabilitas menunjukan bahwa instrumen yang digunakan untuk memperoleh informasi 

benar-benar dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data dan mampu mengungkap informasi 

yang sebenarnya dilapangan. Sebagai contoh, sebuah instrumen yang reliabel dapat menunjukan 

hasil yang relative sama sekalipun instrument tersebut digunakan berulang-ulang dalam kurun waktu 

yang berbeda. Contoh lainnya, apabila dua atau tiga orang penilai secara subjektif menggunakan 

instrument yang sama dan hasil penilaian ketiganya menujukan hasil yang mirip (konsisten), maka 

instrument tersebut juga dapat dikatan reliabel. 

 

2. Metode Kegiatan 

Metode pelaksanaan yang digunakan untuk mendukung keberhasilan program ini antara lain 

sebagai berikut: 

a. Ceramah dan Tanya Jawab 

Metode ini memberikan pemahaman konsep kepada para guru mengenai pentingnya 

penggunaan berbagai metode validasi instrumen untuk meningkatkan kompetensi melakukan 

penelitian berbasis kelas para guru bahasa Inggris di Kecamatan Buleleng. 

b. Demonstrasi 

Metode ini digunakan untuk menjelaskan suatu proses kerja secara bertahap sehingga dapat 

memberi kemudahan bagi peserta dapat mengamati secara cermat mengenai prosedur 

penggunaan berbagai metode validasi instrumen untuk meningkatkan kompetensi melakukan 

penelitian berbasis kelas para guru bahasa Inggris di Kecamatan Buleleng. 

c. Latihan/Praktek atau tutorial 

Metode ini digunakan oleh peserta untuk mempraktekkan prosedur penggunaan berbagai 

metode validasi instrumen untuk meningkatkan kompetensi melakukan penelitian berbasis 

kelas para guru bahasa Inggris di Kecamatan Buleleng. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Kegiatan P2M ini berlangsung selama dua hari, yaitu Jumat, 6 Oktober 2017 dan Sabtu 7 

Oktober 2017, di mana pada hari pertama difokuskan untuk membahas materi mengenai pengertian 

dan tujuan melakukan validasi instrumen untuk penelitian tindak kelas, jenis-jenis validasi instrumen 

untuk penelitian tindak kelas, diskusi mengenai proses validasi instrument, dan penerapan metode 

validasi secara manual. Pada hari kedua, peserta Bersama keempat narasumber berlatih 

menggunakan sebuah perangkat lunak bernama TAP (Test Analysis Program) untuk membantu 

proses validasi instrument, beserta pengerjaan tugas dan praktek. 

 Kegiatan hari pertama dibuka oleh wakil dari LPPM yaitu Dr. I Wayan Puja Astawa, S.Pd., 

M.Stat.Sci. Setelah pembukaan, narasumber, A.A. Gede Yudha Paramartha mulai memberikan 

materi mengenai tujuan dan pentingnya melakukan validasi instrumen. Narasumber membahas 

pentingnya proses validasi yang meliputi uji validitas dan uji reliabilitas dengan menganalogikannya 

seperti olahraga panahan, di mana seorang pemanah harus mampu secara tepat mengenai sasaran 

(valid) dan konsisten mengenai sasaran tersebut (reliabel). Peserta terlihat antusias mengenai 

penjelasan dari narasumber. Salah satu peserta pun mengakui bahwa dia tahu bahwa proses validasi 

instrument perlu dilakukan, namun saat narasumber memberikan analogi, peserta tersebut 

mengatakan lebih paham kenapa proses ini penting. 

 Kegiatan dilanjutkan dengan membahas tentang apa itu uji validitas dan uji reliabilitas. 

Sebagai langkah awal, narasumber memberikan indikator-indikator Pendidikan Bahasa Inggris 

beserta skil dan contoh soal atau tugas penilaiannya. Di sini peserta diminta untuk menilai apakah 

soal/tugas penilaian yang diberikan sudah sesuai dengan indikator pembelajarannya. Namun, pada 

awalnya, sangat sedikit peserta yang memberikan penilaian disebabkan karena masih ada rasa 

segan/malu untuk memulai diskusi. Namun, peserta mulai berani untuk memberikan penilaian saat 

narasumber membahasnya terlebih dahulu. Diskusi pun dilakukan dengan efektif di mana banyak 

peserta yang memiliki pendapat berbeda dan berargumen mengenai kenapa pendapatnya benar. 

Diskusipun dilakukan sampai akhirnya mendapatkan jawaban yang disetujui oleh seluruh peserta. 
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Pada saat membahas mengenai uji reliabilitas, narasumber memberikan satu contoh mengenai 

esensi konsistensi penilaian (reliabilitas) dan selanjutnya peserta diminta untuk memberikan contoh-

contoh konsistensi penilaian. Melalui pemberian contoh dan diskusi, peserta pun mendapatkan 

pemahaman yang dalam mengenai uji reliabilitas. 

 Beberapa pertanyaan diajukan oleh peserta mengenai proses validasi ini. Peserta pertama 

mengajukan pertanyaan mengenai apa perbedaan antara face validity dan content validity. 

Pertanyaan ini diajukan karena narasumber hanya menjelaskan mengenai content validity tanpa 

menyentuh face validity. Narasumber  meresponnya dengan mengatakan bahwa face validity tidak 

bias dilepaskan dengan content validity di mana proses ini dilakukan pada saat yang bersamaan, 

yaitu pada saat instrument dinilai oleh para ahli. Maka, walaupun tidak secara eksplisit dikatakan, 

face validity sebenarnya diikutsertakan dalam proses content validity. Pertanyaan kedua yang 

diajukan adalah mengenai apakah boleh data yang digunakan untuk proses validasi juga digunakan 

dalam pengambilan data mahasiswa yang sebenarnya. Narasumber merespon dengan menjawab, itu 

boleh dilakukan namun dengan pertimbangan apakah data terseut telah dapat merepresentasikan 

kemampuan siswa. Pertanyaan-pertanyaan lainnya lebih banyak mengenai bagaimana proses 

validasi ini dilakukan dari tahap awal hingga tahap akhir. 

 Latihan secara manual mengenai analisis data untuk proses validasi adalah hal selanjutnya 

yang dilakukan dalam P2M ini. Peserta diberikan sebuah lembaran berisi data yang harus divalidasi 

oleh para peserta. Pesertapun berlatih secara manual terlebih dahulu untuk memahami konsep 

validasi sebelum menggunakan software. Beberapa kendala dihadapi saat melakukan kegiatan ini. 

Kendala terbesar adalah mengenai kemampuan peserta untuk melakukan proses validasi secara 

manual. Namun, ini merupakan hal yang wajar, mengingat proses ini baru saja didiskusikan. Melalui 

proses ini banyak guru mengakui bahwa proses ini merupakan pengalaman baru bagi mereka. Tentu 

saja ini merupakan signal baik di mana P2M ini mampu memberikan pengetahuan baru bagi para 

peserta. Hari pertama ini diakhiri dengan diskusi mengenai proses yang telah dilakukan dari pagi hari 

hingga siang hari. 

 Hari kedua diawali oleh narasumber dengan memberikan beberapa pertanyaan mengenai 

pentingnya proses validasi yang telah dibahas pada hari pertama. Hal ini dilanjutkan dengan 

memperkenalkan perangkat lunak TAP yang bisa peserta buka di komputer-komputer yang telah 

disiapkan di pusat komputer. Workshop dilakukan dengan pertama menyusun data untuk dianalisis, 

diikuti dengan menentukan parameter-parameter pengukuran, analisis data, dan mengevaluasi hasil 

validasi. Kendala yang dihadapi saat proses ini adalah masih ada beberapa guru yang belum terbiasa 

menggunakan perangkat lunak computer seperti Microsoft Excel. Narasumber pun berinisiatif 

melakukannya secara pelan-pelan agar para peserta dapat mengikuti langkah-langkah secara 

berunut dibantu oleh ketiga narasumber lainnya. Kerja sama yang dilakukan oleh seluruh narasumber 

sangat membantu proses ini dan memastikan bahwa seluruh peserta dapat mengikuti setiap 

langkahnya dengan baik. Dibutuhkan waktu kurang lebih dua jam untuk melakukan proses ini dari 

tahap awal sampai tahap akhir. Namun hal ini sudah merupakan hal yang wajar mengingat para 

peserta baru saja diperkenalkan dengan perangkat lunak ini. 

 Banyak peserta mengakui telah memiliki perangkat lunak yang mirip dengan perangkat lunak 

dalam P2M ini. Namun, ada beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh TAP, diantaranya yaitu 

banyaknya hasil analisis yang dapat diberikan oleh TAP dan laporan skoring siswa yang sangat 

detail. Hal ini dirasa oleh para peserta sebagai hal yang baru dan sangat membantu dalam proses 

penilaian dalam penelitian PTK maupun proses penilaian di kelas secara umum. Banyak juga guru 

yang terlihat sangat tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai hasil analisis validasi 

menggunakan perangkat lunak ini. Ini terbukti dari banyaknya guru yang bertanya secara pribadi saat 

istirahat siang kepada keempat narasumber mengenai bagaimana cara mengeinterpretasi dan 

mengevaluasi hasil analisis lebih lanjut yang ditawarkan. 

 Selanjutnya workshop dilanjutkan dengan pemberian tugas, yaitu memvalidasi sebuah 

instrument dengan menganalisis data menggunakan TAP. Hal yang menarik dapat dilihat dari latihan 

yang dilakukan yaitu proses validasi yang dilakukan oleh para guru dapat dilakukan dengan relatif 

cepat. Pada awalnya saat narasumber memberikan pelatihan, dibutuhkan waktu kurang lebih 2 jam 
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untuk menjelaskannya, namun saat tugas dilakukan para peserta membutuhkan rata-rata 15 menit 

untuk melakukan proses validasi secara keseluruhan. Melihat antusiasme dan latihan yang dilakukan 

oleh para peserta, penulis pun menyimpulkan bahwa P2M ini dapat memberikan kontribusi yang 

berarti bagi para peserta. Selain itu, penulispun dapat menyimpulkan bahwa P2M ini berhasil dengan 

hasil yang memuaskan. 

 

4. Simpulan 

Adapun simpulan yang dapat ditarik setelah pelaksanaan P2M Pelatihan Penggunaan 

Berbagai Metode Validasi Instrumen untuk Meningkatkan Kompetensi Melakukan Penelitian Berbasis 

Kelas Para Guru Bahasa Inggris di Kabupaten Buleleng ini adalah 1) meningkatnya penguasaan 

konsep mengenai tujuan dan esensi dari proses validasi instrumen untuk meningkatkan kualitas dari 

penelitian tindak kelas yang dilakukan oleh para guru, 2) meningktanya keterampilan guru dalam 

melakukan proses validasi instrumen oleh para guru peserta pelatihan.Berdasarkan saran dan 

permintaan dari para guru, ke depannya diharapkan diadakannya pelatihan penyusunan perangkat 

penilaian autentik yang mendalam mengenai keempat skil dalam Bahasa Inggris. Saran kedua yang 

didapatkan dari diskusi dengan para peserta adalah diadakannya pelatihan sejenis yang lebih 

menekankan pada validasi instrumen penilaian Bahasa Inggris yang bersifat autentik mengingat pada 

Kurikulum 2013, selain penilaian tradisional, guru juga diminta untuk melakukan penilaian secara 

autentik. 
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